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Các Bạn thân mến trong Đức Kitô,
Tôi viết thư cho các bạn trong bối cảnh các chuyên gia y tế cộng đồng đã xác định đây là chóp đỉnh của sự lây
lan nhanh chóng của biến thể COVID-19 Omicron (“O”) trùng với thời cao điểm của mùa cảm cúm ở vùng Bắc Texas.
Mặc dù tác động của biến thể “O” dường như tác hại yếu hơn so với các loại dịch COVID trước đây — đặc biệt là đối
với những người chưa được chích ngừa — nhưng biến thể này đang lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng của chúng
ta với mức độ lây lan không thể ngờ. Tôi viết thư cho các bạn để khuyên các bạn thận trọng và lưu ý đến các kiểu cách
của chúng ta với sự cảnh giác mới để đề phòng việc cử hành Thánh lễ được an toàn cũng như việc cử hành các bí tích
khác, đặc biệt là trong vài tuần tới này.
Trước tiên, tôi muốn nhắc nhở mạnh với các bạn rằng nếu ai đó cảm thấy có dấu hiệu bệnh hoặc có các triệu
chứng của dịch COVID hoặc cảm cúm, thì nhất thiết phải ở nhà và không đến tham dự Thánh lễ vào ngày hôm đó. Nếu
bạn cảm thấy bị bệnh, bạn nên liên hệ với bác sĩ của bạn. Nếu một người có trách nhiệm chăm sóc một người yếu dễ
bị tổn thương và lo ngại một cách chính đáng về việc lây nhiễm vi-rút cho người đó, thì người đó phải có trách nhiệm
ở nhà, không nên tới tham dự Thánh lễ. Nếu một người không cảm thấy an toàn khi tham dự Thánh lễ vì sợ lây nhiễm
vi-rút hoặc bất kỳ bệnh nào khác, người đó nên ở nhà. Nếu một người đã tiếp xúc với COVID và đang chờ kết quả xét
nghiệm, người đó nên ở nhà không tham dự Thánh lễ. Việc đòi hỏi tới tham dự Thánh lễ vẫn có hiệu lực theo Luật Thiên
Chúa và Giới luật của Giáo hội, ngoại trừ các lý do chính đáng như các lý do đã được kể trên, ràng buộc mọi người
Công giáo nếu không tham dự Thánh lễ là phạm tội trọng. Nếu sức khỏe của bạn cho phép, bạn nên cố gắng hiện diện
tại thánh đường để tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Buộc. Khi đi đến quyết định, tốt hơn hết
bạn nên lựa chọn sự an toàn cho sức khỏe của chính mình và của những người thân xung quanh, đặc biệt là những người
dễ bị ảnh hưởng nhiễm trùng một cách nghiêm trọng.
Điểm hai, quí vị ban trật tự và thành viên trong ban mục vụ được giao trách nhiệm thực hiện các quy định bảo
vệ an toàn và tất cả chúng ta nên tránh tinh thần bất cần đối với các kiểu cách và việc thực hành quan trọng như rửa tay
thường xuyên và sử dụng chất khử trùng, duy trì ít nhất ba feet khoảng cách kề cận giữa người này với người kia hoặc
hộ gia đình đặc biệt trong mùa dịch dễ lây lan này.
Các cách thức của chúng ta về an toàn và bảo vệ sức khỏe đã được chứng minh là thành công trong việc ngăn
chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta. Điều này đã đúng ngay cả trước thời gian biến chế và
phân phối vắc-xin COVID-19. Thuốc chích ngừa COVID-19 hiện đã có cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên, và thuốc
tăng cường cũng đã có, thuốc này chỉ dành cho những người đã được chích các loại vắc-xin COVID-19 trong khoảng
thời gian 5 tháng. Tôi đặc biệt khuyến khích các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ của các bạn về việc chích ngừa.
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Điểm thứ ba, trong khi chúng ta đặc biệt khuyến khích việc đeo khẩu trang, đặc biệt là đối với những người
chưa được chích ngừa hoặc thiếu khả năng miễn dịch tự nhiên, chúng ta dành quyết định đó cho giáo dân tự họ quyết
định. Tôi lặp lại lời yêu cầu xin các bạn lưu tâm và tôn trọng khả năng lựa chọn quyết định của họ liên quan đến việc
đeo khẩu trang có thể ảnh hưởng đến người khác. Mối quan tâm đối với những người khác phải là điều đưa tới quyết
định mà giáo dân cần chọn về việc đeo khẩu trang. Cả những thừa tác viên Thánh Thể thường trực và ngoại lệ đều phải
đeo khẩu trang khi phân phát Thánh Thể vì sự va chạm gần gũi với mọi người khi thi hành chức vụ này.
Các cách thức kèm theo thư này đề cập đến việc cử hành Thánh Lễ và các việc phụng vụ khác cũng như các
cuộc họp mặt thân hữu và hội đoàn ban ngành đông người trong phạm vi giáo xư hoặc trường học. Những điều này
được lặp lại và khẳng định lại các quy định về Thánh lễ do Văn phòng Tổng đại diện ban hành trong thư ngày 26 tháng
4 năm 2021, và Hướng dẫn về các cuộc họp của giáo xứ ngoài phạm vi thánh lễ do Văn phòng Tổng đại diện ban hành
trong thư ngày 20 tháng 5, 2021. Các cách thức này vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Mặc dù chúng ta biết rằng việc tham dự Thánh lễ bằng cách phát trực tuyến hoặc truyền hình không thay thế
cho việc hiện diện và cùng tham dự trong Thánh lễ, chúng ta cũng biết rằng việc cung cấp phát trực tuyến Thánh lễ là
một dịch vụ rất an ủi cho những người không thể có mặt để tham dự Thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ của họ. Điều này
đặc biệt đúng trong mùa này khi chúng ta dễ bị nhiễm trùng nhất bởi COVID hoặc cảm cúm. Tôi muốn nhắc lại lời yêu
cầu của mình rằng các giáo xứ thực sự cần duy trì phương thức phát trực tuyến này vì lợi ích bao gồm cả những người
buộc phải ở nhà và những người không thể có mặt tại thánh đường.
Tôi xin kết thúc bằng cách bày tỏ lòng biết ơn rất chân thành đến các linh mục, phó tế, chủng sinh, nhân viên
giáo xứ, quí ban ngành mục vụ tài chánh và các chuyên gia tư vấn sức khỏe đã hết mình phục vụ duy trì các cách thức
đã đưa ra trong suốt gần hai năm đại dịch. Sự cộng tác của chúng ta đã giúp chúng ta duy trì cuộc sống của mình một
cách an toàn và với sự quan tâm của người Kitô hữu đối với người lân cận, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn
thương nhất. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau khi thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng được Chúa Kitô
cũng như Giáo Hội của Ngài giao phó cho chúng ta. Tôi mãi luôn cầu nguyện cho các bạn,

Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

Đức Ông E. James Hart
Chưởng Ấn
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